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FIQHLL AKBAR 
Al-Imam *J-A’zham Aba Hanifah 

Pnrii tauhid dzji unsur vary dcngan itu ?.Vv<A 

bisa dtma;aV.?a sah zdihh hendafcnya seseorang 

rncrgucapkan "AKU berunan kepada Allah, para 

rrj'aikat Nya, kitab-kiub-hya, rasJ-rase] Nya, ke- 

bangkitan sesudah mati, ketenteao balk dan fcurok 

dan AJah Ta’ala, lassl), mean, surga dan neraka, 

sebagas sesusru yarg benar adanya.” Dan Allah 

SJbharahc. wa Ti'ak iru Esa, tt&zk dan segi jueJah, 

tetapt dan arah bahv.a Dm. tidak rrermaki sdture. 

"KarakanlaV *Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. 

•Mah adafah Tuhan yirg bergantung kepada 

Nya scgala sesuan^. Da ndak beranak dan tiada 

pula df>crazakan. Dan odak ada sesca.ru pun 

sttara denganNya*." (QS, al-DJilash, 112 

1^)- 

Dia idak rneny erupai sesua:u pen dan makhhik 

Nya, dan makhlukNya pen tidak if&z yang merry e- 

rupaiNya. Dm selar-.arya memiliki rsamanama, 

si fat dzattch dan fifreh. Adifan sifzt dustisA-hya 

adalah Hayat (iudcp), Qedm (kuasa), lira (cerge- 

ta-aua), Kalam (berGrroan), Sami’ (roendengar). 
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Bashar (meiihat), dan fradah (berkehtndak) Sedang 

kan sifat fi’liah Nya adalah mcnciptakan, membcn 

rezki, menumbuhkan, members bentuk, mcmbuat, 

dan sifat sifat fi’liah (perbuatan) lamnya 

Allah selalu ada dan selamanya ada dengan 

nama-nama dan sifat sifat Nya. Tidak ada sesuatu 

yang baru bagi Nya, baik nama maupun sifat Dia 

selamanya Maha Mengetahui dengan ilmu Nya, dan 

Umu itu merupakan sifat yang azali Dia Maha Me- 

nguasai dengan kemahakuasaan Nya, dan Maha Kuasa 

nu merupakan sifat yang azali. Dia berfirman dengan 

firman Nya, dan Kalam (berfirman) itu merupakan 

sifat yang azali Dia Maha Mencipta dengan pencipta 

an Nya, dan penciptaan itu merupakan sifat yang 

azali Dia berbuat dengan perbuatan Nya, dan per 

buatan itu merupakan sifat yang azali Yang men 

ciptakan adalah Allah SWT, dan menciptakan itu 

merupakan sifat azali, sedangkan yang diciptakan 

adalah makhluk, dan perbuatan-Nya itu bukanlah 

makhluk. Semcntara itu, sifat azali Nya bukan 

sesuatu yang baru (ciptaan) dan bukan pula makhluk 

Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa sifat 

azali Allah itu makhluk atau ciptaan (baru), atau 

tidak mcngakuinya seperti itu dan meragukannya, 

bcrarti la tclah kafir terhadap Allah SWT. 

A1 Qur'an adalah Kalamullah (firman Allah) yang 

dituhs dalam musbhaf, dthafal dalam hati, diucapkan 

oleh hsan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw. Pelafasan, pcnulisan dan pembacaan yang kita 
lakukan terhadap al Qur'an adalah makhluk, sedang 
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kan a! Qur'an ltu sendiri bukanlah makhluk Adapun 

hal hal yang bcrkaitan dengan kisah Nab: Musa dan 

nabi nabi lain yang dituturkan dalam al Qur'an, dan 

yang berkenaan dengan Fir’aun dan Iblis, semuanya 

itu mcrupakan firman Allah yang merupakan mfor 

mas: tentang dir: mereka Sedangkan firman Allah 

itu sendiri bukanlah makhluk Akan tetapi perkataan 

Nabi Musa dan makhluk makhluk lamnya adalah 

makhluk makhluk Allah adanya. Al Qur'an adalah 

firman Allah adalah qadim, tetapi perkataan perkata 

an Nabi Musa dan lain lain itu udak Nabi Musa telah 

mendengar firman Allah Ta’ala seperti yang dinyata 

kan dalam ayat yang berbunyi: "Dan Allah telah 

berbicara kepada Musa secara langsung” (QS, an 

Nisa , 4;164). Allah fa’ala mcmang berbicara dan 

itu bukan ucapan Musa as. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala mencipta semenjak 

azali, namun tidak menciptakan makhluk Al Qur'an 

mengemukakan, "Tidak ada yang serupa dengan Nya, 

dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mel that ” Tatkala 

Allah berbicara kepada Musa, maka Dia berbicara 

dengan lirman Nya, yang bag Nya merupakan sifat 

yang azali, dan semua sifat Allah itu berbeda dengan 

sifat sifat makhluk Allah mengetahui tidak seperti 

pengetahuan kita, berkuasa tapi tidak seperti kita, 

melihat tapi tidak seperti kita melihat, mendengar 

tapi tidak seperti cara kita mendengar, dan berbicara 

tapi tidak pula seperti cara kita berbicara. 

Kita berbicara, dengan alat (organ tubuh) dan 

huruf, scdangkan Allah fa’ala berbicara tidak dengan 
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alat dan huruf. Huruf adalah makhluk, sedangkan 

firman Allah bukanlah makhluk la mcrupakan 

’’sesuatu” tap! bukan (scperti) segala sesuatu itu 

Yang dimaksud dengan ’’sesuatu” di smi adalah me- 

netapkan bahwa finnan Allah itu ada tanpa materi 

(jism), jauhar (substansi) dan 'ardh (bentuk) Juga 

tidak punya defimsi (batasan), padanan, tandingan 

maupun yang serupa dengan itu. 

Allah mcmpunyai tangan, wajah dan nafs seperti 

yang dmyatakan Nya dalam al Qur'an, dan Allah 

tidak mengingkan penyebutan tangan, wa ah dan 

nafs itu di dalam al Qur'an. Semuanya itu merupakan 

sifat sifat ang tidak bisa dikatakan bagatmananya 

(btla haifa), dan tidak dikatakan pula bahwa yang 

dimaksud dengan tangan Ny a itu adalah kekuasaan 

atau nikmat Nya. Sebab, dalam pendapat yang 

mengatakan seperti itu terkandung suatu pcmbatalan 

sifat Allah (tbthal ash shifat), dan itu merupakan 

pendapat kaum Qadanyah dan Mu’ta?ilah Akan 

tetapi tangan Nya itu merupakan sifat Nya yang 

tidak bisa dikatakan bagaunananya Demikian pula 

halnya dengan murka dan ridha Nya. Kcdua duanya 

merupakan dua di antara sckian sifat Nya yang tidak 

bisa pula dikatakan bagaunananya. 

Allah menciptakan segala sesuatu tidak dari 

sesuatu (creatio et tuhtlo), dan Allah Maha menge 

tahui sejak azali terhadap segala sesuatu ini sebclum 

ad any a sesuatu itu Dia yang mcnakdirkan dan me 

mastikaii segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun di 

dunia dan di akhirat yang ada tanpa kehendak Nya, 
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tanpa pengetahuan Nya, tanpa takdir Nya dan tanpa 

ketcntuan Nya. 

Kitab Nya berada di I-auh al Mahfudz, tapi dalarn^ 

bentuk sifat (washf) dan tidak dalam bcntuk yang 

nyata (huhm) Qadha, qadar dan kchendak Nya ada 

lah tcrmasuk dalam silat si fat Allah pada masa a?ali 

bila kaifa Allah mengetahui yang tiada dalam keada 

an tiadanya dan mengetahui pula bagaimana 1a akan 

ada ketika nanu Dia menciptakannya Allah menge 

t ui yang maujud (ada) dalam keadaan wujudny a 

dan mengetahui pula bagaimana la tiada kclak Allah 

mengetahui orang yang bcrdiri ketika la berdiri dan 

ketika ta duduk Allah mengetahuinya sebagai orang 

yang duduk dalam keadaan dudtiknya, tanpa btrubah 

Ilmu Nya atau menetptakan tlmu yang baru untuk 

mengetahui benda ltu Akan tetapi perubahan dan 

adanya pengetahuan baru seperti itu hanya ada pada 

din makhluk Nya 
Allah menciptakan makhluk ini dalam keadaan 

terbebas dari kekafiran atau kcimanan, kemudian 

Dia berfirman, memenntah dan mclarang mereka, 

maka kafirlah mereka yang kafir, dan ber manlah 

mereka yang benman melalui perbuatan dan peng 

ingkaranmereka terhadap kebenaran karena adanya 

npu daya yang dibcrikan Allah Srdang yang benman 

pun benman karena perbuatan dan pengakuannya 

terhadap kebenaran karena adanya taufiq dan per 

tolongan yang diberikan Allah kepada mereka 

Allah mengeluarkan bemh anak cucu Adam dari 

sulbi Adam dalam bcntuk bemh (adz cLarr), lalu 
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dijadikan Nya sebagai orang yang berakal, dan ke- 

mudian Allah berfirman dan memenntahkan mercka 

untuk benman, dan melarang mereka untuk kufur 

Mereka kemudian membcnarkan pengakuan tentang 

Ketuhanan Allah Yang demikian itu merupakan 

keimanan yang muncul dan din mercka, dan mereka 

pun dilahirkan berdasar fitrah scperti itu Sedangkan 

orang orang yang kafir sesudah itu, bcrarn mereka 

telah mengganti dan mengubah fitrah tersebut, dan 

mereka yang benman berartr tetap teguh berpyak 

pada litrahnya itu Allah sama sekali tidak mcmaksa 

(menentukan kepastian) seorang makhluk Ny a pun 

untuk menjadi kafir atau beriman Juga tidak men 

ciptakan mereka dalam kcadaan mukmin atau kafir, 

mela nkan menciptakannya sebagai pnbadi pnbadi 

Adapun kekatiran dan keimanan scperti itu merupakan 

hasil perbuatan manusia sendrri Akan tetapi Allah 

mcngetahui siapa yang kafir dalam keadaan ketika 

la kafir, dan bila kemudian orang itu beriman, Allah 

mengctahuinya pula sebagai orang yang mukmin 

dalam keadaan la mukmin itu, tanpa berubah pengc 
tahuah dan sifat Nya. 

Scluruh perbuatan hamba (afal ol ’ibad), baik itu 

berupa gerak dan diam, secara hakiki merupakan 

kasab (tindakan) mereka, dan Allah lah yang men- 

ciptakan kasab tersebut Dan semuanya itu terjadi 

melalui kehendak. llmu, qadha dan qadar Nya. Semua 

bentuk ketaatan adalah suatu kewaj ban yang didasar 

kan atas penntah Allah, karena cintadan ridha Nya, 
dan karena dmu, kehendak, qadha dan qadar Ny a, 
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Scdangkan scluruh beniuk kemaksiatan, juga teijadi 

di bawah pengetahuan, qadha, qadar dan kehendak 

Nya, tetapi bukan atas kecintaan, ridha dan perintah 
Nya. 

Para Nabi, alaihim ash shalat wa as salam, semua 

nya terbcbas dari dosa — baik kecil maupun besar, 

kekafiran dan kckcjian Namun dcmikian, ada di 

antara mereka yang mclakukan kekchruan dan ke 

alpaan. Muhammad saw adalah kekasih, hamba, 

rasul, nabi, dan makhluk pilihan Nya. Ia tidak pcrnah 

menycmbah berhala dan musynk kepada Allah 

barang sekejap pun Juga tidak pemah melakukan 

dosa, baik yang kecil maupun yang besar barang 
sckahpun 

Chang orang pilihan sesudah nabi adalah Abu 

Bakar, kemudian ’Umar Ibn al Khaththab, lalu 

’Utsman bin ’Affan dan ’All bin Abi Fhalib Mereka 

semua adalah orang orang yang dindhai Allah Mereka 

adalah orang orang yang taat beribadah dan teguh 

memegang kebenaran Dan atas dasar kebenaran itu 

lah kua mengangkat mereka sebagai pemimpin* 

pemimpin Kami pun tidak pemah menyebut nyebut 

salah seorang di antara para sahabat Nabi nu kecuali 

dengan kebaikan Kami pun tidak mengkafirkan 

seorang Muslim pun lantaran salah satu dosa yang 

dilakukannya, sekalipun dosa itu dosa besar — sepan 

jang la tidak bergescr dari kcimanannya Dan kami 

pun tidak pula mtniadakan predikai iman dan diri 

nya, serta tetap menyebutnya sebagai seorang muk 

mm scjati. Selain itu kami juga mengakui kebenaran 
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pendapat yang mengatakan bahwa seseorang ltu bisa 

mcmtliki prcdikat mukmin fasik, tapi bukan kafir 

Mengusap kasut (khuff) adalah sunnah Shalal 

tarawih di malam bulan Ramadhan adalah sunnah 

pula. Mcnjadi makmum shalat di bclakang imam 

yang baik dan jahat tetap dibenarkan Kendati 

demikian, kami tidak berpendapat bahwa dosadosa 

itu tidak berpengaxuh tcrhadap seorang mukmin 

dan tidak akan masuk neraka Say a juga tidak me¬ 

ngatakan bahwa orang scperti itu bakal kekal di 

neraka, sekalipun la fasik sesudah menjadi mukmin 

Kebaikan keoaikan kita, sepanjang pendapat saya, 

fidajklah mesti ditcrima, dan kejahatan kejahatan 

kita tidak mesti diampuni — scperti yang dikatakan 

oleh orang orang Murji’ah. Akan tetapi saya ber 

pendapat bahwa, barangsiapa yang melakukan ke 
baikan dengan mcmenuhi segala persyaratan dan 

tidak ada sedikit pun cela yang bisa merusak dan 

hal hal yang membatalkannya, serta orang tersebut 

tidak menghapuskan kebaikannya itu dengan kc- 

kafiran atau kemurtadan sampai ia mati dalam keada 

an mukmin, mscaya Allah tidak akan mcnsia siakan 

amalnya Bahkan pasti mcnerimanya dan membennya 

pahala Adapun perbuatan perbuatan jahat sclain 

syirk dan kufur dan tidak d taubati oleh pclakunya 

hmgga ia man dalam keadaan benman, pcrsoalannya 

terserah kepada kehendak Allah Apabila Dia ber 

kehendak mcnyiksanya dalam neraka, terserah ke 

pada Nya, dan bila ia berkchendak mciigampumnya, 

Dia bisa memasukkannya ke dalam surga. Riya‘, apa 
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bila teijadi dalam suatu amal, la akan merusakkan 

pahalanya. Dcmikian pula halnya dengan 'ujub 

(bangga dir) 

Ayat ayat (bukti bukti, mukjiaat) diaku adanya 

dalam diri para Nabi, sedangkan karamah adalah 

suatu kebtnaran yang ada dalam din para auliya‘. 

Adapun hal hal scrupa itu yang terdapat dalam dm 

musuh musuh Allah stperti Iblis, Fir’aun dan Dajjal 

sebaga mana yang dituturkan dalam bcrbagai riwayat, 

yang jclas ada dan mungkin ada dalam din mercka, 

tidaklah saya scbut dengan mukjizat atau karamah, 

tctapi pemenuhan kebutuhan (qadha * al hajat) bagi 

mereka. Sebab, Allah fa’ala memang memenuht 

kebutuhan musuh musuh Nya itu stbagai tsttdraj 

(ujian agar mereka semakin sesat) dan siksaan bagi 

mcreka. Dengan itu mertka menjad terperdaya 

sehingga bertambah memngkatlah kesesatan dan 

kekufuran mereka Dan hal yang sepertt itu boleh 

boleh saja dan mungkin pula terjadi 

Allah fa’ala bersifat mencipta sebelum Dia men 

ciptakan sesuatu, dan bersifat Pcmberi rtaki "stbeium 

mem rtkan rezki Nya Allah melihat dan dilihat di 

aKhirat kelak oleh kaum Mukminm ketika mereka 

berada di surga dengan mata kcpala mercka tanpa 

bisa digambarkan dan dibayangkan bagaimananya, 

dan antara Allah dan mertka itu tidak terhalang 

oleh jarak yang memisahkan pandangan mereka. 

Iman, adalah pengakuan (iqrar) dan pembenaran 

(tashdiq) Dan k?unanan)makhluk Allah yang ada di 

langit dan di bumi mi tidak bertambah dan berkurang 
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bila dihhat dari segi mercka sebagai mukmm Yang 

bertambah dan berkurang adalah bila dilihat dan 

segi keyakinan dan pembenajgnnya. Semua orang 

beriman memiliki kadar keimanan dan tauhid yang 

sama, tetapi saling berbeda dalam hal ama) Islam 

adalah penyerahan din dan ketundukan terhadap 

penntah perintah Allah fa’ala. Dan sudut bahasa, 

mcmang terdapat -perbedaan antara Iman dan Islam, 

akan tetapi tidak mungk n terdapat Iman tanpa Islam, 

dan tidak pula mungkin terdapat Islam tanpa Iman. 

Kedua duanya menyatu bagaikan perut dengan 

punggung Sedang agama (ad-dtn) adalah istdah 

yang mcncakup Iman, Islam dan Syari’at. 

Kita harus ma’nfat kcpada Allah dengan sebenar 

benar ma'nlat sebagatmana yang difirmankan scndiri 

oleh Allah fa’ala dalam kitab suci Nya, benkut 

dengan sifat sifat Nya. Dan adalah tidak mungkin 

sama sekali bagi scseorang untuk benbadah kepada 

Allah dengan sebenar benar ibadah berdasar kehei 

daknya sendin, tetapi harus berdasar perintah Nya 

seperti yang disampaikan dalam al Qur'an dan Sunnah 

Rasul Nya Kaum Mukminin juga memiliki tingkatan 

yang sama dalam ma’rifat, keyakinan, tawakkal, 

kecintaan kepada Allah, ndha takut dan ke manan 

Akan tetapi mereka memiliki tingkatan vane ber- 

beda_ijalam hal yang selain Iman. Allah melcbihkan 

hamba hamba Ny a satu sama lam, dan Maha Add 

dengan kadangkadang mi mbenkan pahala yang 

berhpat ganda terhadap amal yang ddaksanakan oleh 

hamba hamba Nya scbagai anugerah dan Nya, dan 
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kadang kadang memberikan siksa atas doja sebagai 

suatu keadilan dan Nya, serta kadang kadang pula 

memaafkan dosa dosa tersebut sebagai anugerah dan 

sisi Nya. 

Syafa’at para Nabi ’alaihun ash shalat wa as- 

salam, hak adanya, sedangkan syafa’at Nabi kita 

Muhammad saw kcpada orang-orang mukmin vang 

berdosa dan para pelaku dosa besar yang seharusm a 

mendapat siksa, benar pula adanya. Timbangan amal 

pada ban kiamat adalah benar, demikian pula halnya 

dengan telaga Nabi, dan denda bagi orang orang yang 

berhutang kebaikan (dengan dikurangi kt baikannva 

untuk diserahkan kepada si punya piutang) di akhirat 

nanti adalah juga benar, di rnana bila udak ada lagi 

kebaikan pada din orang itu yang bisa dipergunakan 

untuk membayar, maka dibcbankanlah kepadanya 

kejelekan (dosa) si punya piutang itu kepadanya 

Semuanya itu mcrupakan kebenaran dan bolth saja 

terjadi (ja 'tz) 

Surga dan neraka, kedua duany a adalah makhluk 

yang tidak akan fana untuk stlamanxa. Demikian 

pula halnya dengan para bidadan yang ada di suiga 

(hur al 'am), irnreka tidak akan pemah matt Siksa 

dan pahala dan Allah juga b« isifat abadi tak pemah 

fana 

Allah Ta’ala membeu petunjuk kepada siapa saja 

yang dikehendaki N\ a sebagai kaiunia dan Nya, 

dan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki Nya 

sebagai keadilan dari Nya pula Adapun pens esatan 
seperti itu merupakan tipu daya Allah, vang inter- 
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prctasmya adalah bahwa, tipu daya itu muncul karena 

orang terscbut tidak mau melaksanakan apa yang 

dindhai Allah, dan yang demikian itu mcrupakan 

keadilan dan Nya Denukian pula halnya dengan 

siksaan bagi orang orang yang tertipu oleh kcmaksiat 

an. 

Tidak boleh dikatakan bahwa sy etan itu meram 

pas keimanan dan seomghambayangmukinin secara 

paksa, tetapi saya bcrpendapat bahwa hamba tersebut 

telah menmggalkan kcimanannya sehingga saat itu 

syctan bcrhasil mclenyapkan keimanan itu dan din 

nya. 

Pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kubur 

dan pengembalian ruh ke dalam jasad hamba di dalam 

kubur adalah benar Demikian pula halnya dengan 

murka dan siksa kubur adalah benar dan betul betul 

tcrjadi bagi semua orang kafir dan sebagian orang 

mukmin yang melakukan kemaksiatan 

Semua sifat Allah yang disebutkan para ulama 

dalam istilah Persia boleh diterima, kecuali arti 

tangan menurut istilah Persia. Juga dibenarkan me- 

nycbut Allah Ta’ala dengan Khuda*) 'Azza wa Jalla 

tanpa disertai penyerupaan dan bagaimananya. Ten- 

tang istilah dekat dan jauh dan Allah tidaklah ada 

bila dilihat dari segi jarak, tetapi hal itu menunjukkan 

arti kehormatan dan perendahan Orang yang taat 

kepada Allah adalah dekat dengan pengertian yang 

tidak bisa baya gkan bagaimananya, dan orang 

*) Khuda adalah bahaaa Pertu yang bcrajrti Tuhan (pentj.). 
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yang melakukan maksiat adalah jauh dan Allah 

dengan pengertian yang seperti ltu pula. Jauh, dekat 

dan berhadapan mengandung pengertian yang 

banyak. Demikian pula halnya dengan istilah ’di sam 

ping Allah’ dan bcrada di hadapan N\ a, mengandung 

arti yang tidak bisa dijelaskan bagaimananya 

A1 Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad saw dalam arti sebagai kalamullah 

lsmya memiliki keutamaan dan keagungan yang sama 

Hanya saja sebagian dannya memiliki keutamaan 

untuk dibaca dan direnungkan, semisal ayat kursi 

SebabTyang terkandung dalam ayat kursi itu adalah 

keagungan dan kebesaran sifat sifat Allah Karena itu 

dalam ayat kursi tersebut terkandung dua kelebihan 

sckaligus, yakm kelebihan untuk dibaca dan kelebih 

an dalam hal kandungan ayatma yang harus selalu 

dungat Sebag an yang lain hanya memiliki kelebihan 

unLukjhbaca sa a, semisal ayat ayat yang bensi ktsah 

tentang orang-orang kafir Avat seperti itu tidak me 

mihki kelebihan dalam hal isi (dibanding ayat ayat 

yang lam), sebab orang orang yang dituturkan dalam 

ayat tersebut adalah orang-orang kafir Demikian 

pula halnya dengan nama dan sifat-sifat Allah, 

scmuanya memiliki derajat keagungan yang sama 

tanpa ada perbedaan apa pun antara yang satu dengan 

yang lamnya. 

Qasim, Thahir dan Ibrahim adalah putraputra 

Rasulullah saw, sedangkan Fathimah, Ruqayyah, 

Zainab dan Ummi Kultsum adalah putn putri behau, 

dan beliau pun meridhai mereka semua. 
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Dan apabila ada sesuatu kemusykilan bag? scse 

orang tcntang kedalaman Ilmu Tauhid, rnaka wajib 

bagmya untuk mcyakini tcntang hal yang bcnar 

dalam pandangan Allah, sampai tiba saatnya la me 

nemukan seorang ulama yang bisa la tanyai, dan 

hcndaknya keterlambatan belajai seperti itu tidak 

menjadi halangan dan alasan bagmya untuk bers kap 

seperu itu dan menjadikan la kafir 

Kisah tcntang mi’raj adalah benar, dan barang- 

siapa meragukannya la adalah pembuat bid’ah yang 

sesat Sementara itu, keluarnya Dajjal, Ya’juj dan 

Ma’juj, munculnya matahan dan tempat terbenam 

nya, turun kembali Nabi ’Isa as dan lang t, dan tanda 

tan a datangnya han kiamat seperti yang dituturkan 

oleh berbagai riwayat yang sahih, adalah benar dan 

betul betul terjadi 

Allah Ta’ala memberikan petunjuk kepada orang 

yang dikehendaki Nya menuju jalan yang lurus □ 

Bc*£n*d book Ubookj i oi vctuk p»lf*t»ri fculra 

diri kt—nnhan. D1UHANG MENCKOMERS 5UCAN 

•isuhS «f md .od*kbalu0laaD 

kebdiikb*ruahoif*ii 
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